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 2019دجنرب  26امخليس 

 
 لكمة الس يد ادريس الكراوي

 رئيس جملس املنافسة

 يف افتتاح اجامتع ادلورة العادية الرابعة 

 للجلسة العامة جمللس املنافسة
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 م،ــم اهلل الرحمن الرحيـــــبســـ                

 املنافسة احملرتمني،حرضات الس يدات والسادة أ عضاء جملس  -

 الس يد مندوب احلكومة دلى جملس املنافسة احملرتم، -

 ،احملرتم الس يد ال مني العام -

 ،احملرتمني الس يدة والسادة املقررين، و  الس يد املقرر العام -
 

املتعلق مبجلس املنافسة ،  20.13من القانون  14طبقا ل حاكم املادة 

ىل  19وانسجاما مع مقتضيات املواد من  من النظام ادلاخيل للمجلس،    27ا 

يسعدين أ ن أ فتتح أ شغال ادلورة العادية الرابعة للجلسة العامة جمللس 

عادة ت  فعيل جملس املنافسة، اليت تنعقد يف ظل ظرفية تمتزي مبرور س نة عن ا 

 د السادن ن ها  ،هل، بعد تفضلاملنافسة، من دلن صاحب اجلالةل املكل محم

 17بتارخي جديدين لهذا املؤسسة ادلس تورية بتعيني رئيس وأ مني عامجاللته 

كعضوات وأ عضاء هذا  2018ومنذ تنصيبمك خالل شهر دجنرب  ،2018نونرب 

 .اجمللس املوقر مبوجب مرسوم لرئيس احلكومة
 

نه  نلتقي جمددا اليوم، من أ جل الاس مترار يف العمل  نملن حسن الطالع أ  وا 

 من تظافر اجلهود ، مع ما يتطلبه ذكلاملسطرة تحقيق ال هدافل امجلاعي 

جناز املهام اجلسام بتفان ونكران لذلات، ، ورفع التحدايت اللصيقة قصد ا 
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طار خمطط معل اجمللس برمس الفرتة  ابل وراش الكربى اليت رمسناها لعملنا يف ا 

ىل س نة  2019املمتدة من س نة  حىت  وهذا اذلي صادقمت عليه، ،  ،2023ا 

مكؤسسة دس تورية واملهام املنوطة مبجلس نا وح مطالنكون يف مس توى 

 عرب مس تقةل ملكفة بضامن الشفافية وال نصاف يف العالقات الاقتصادية، 

 املنافية حتليل وضبط وضعية املنافسة يف ال سواق، ومراقبة املامرسات

كام هو منصوص عليه يف وذكل ، لها،ومعليات الرتكزي الاقتصادي والاحتاكر

 .القانون ال مسى لبالدان
 

صدار أ رائه وقراراته  عرباملنافسة يف القيام مبهامه وهكذا، فقد اس متر جملس  ا 

ىل احتضان الندو املتعلقة باكفة جموواثئقه   تنيالت اختصاصاته، ابل ضافة ا 

 26: ال وىل بتارخي  جملس املنافسةامنظمه انتل ال تني دلولية الناج لوطنية واا

حول موضوع : "املنظومة الوطنية للمنافسة يف مغرب منفتح"،  2019يونيو 

، حول موضوع: " س ياسات وقانون 2019نونرب  14و  13يويم  والثانية

خلف صدى طيبا دلى اكفة مما ، ارب وطنية واراكة دولية"افسة، جتاملن

 املتتبعني، وكرن مصداقية جملس نا وطنيا ودوليا.
 

 حرضات الس يدات والسادة،

ادلارسة واملصادقة عىل ، يف مرحةل أ وىل ، تضمنست  ،اجامتعنا اليوم أ شغالن ا  

احلكومة بشأ ن مرشوع املرسوم حول مرشوعي رأ يني: ال ول متعلق بطلب 
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حتديد أ تعاب املوثقني وطريقة اس تفاهئا، ومرشوع الرأ ي الثاين اذلي هيم مدى 

اليت  ،من القانون املتعلق حبرية ال سعار واملنافسة 61تطبيق مقتضيات املادة 

جبارية  تنص عىل اس تثناء منتجات الصيد البحري املوهجة للتصدير من ا 

 املرور عرب أ سواق امجلةل للسمك.
 

الرأ ي الوارد من دلن احلكومة بشأ ن مرشوع املرسوم رمق فامي يتعلق بطلب ف

ن  2.17.481 لحظنا  نااملتعلق بتحديد أ تعاب املوثقني وطريقة استيفاهئا، فا 

من مضن  يف سوق التوثيق ابملغرب، املموس اتطورعند معاجلة هذا ال حاةل 

 935انتقل عددمه من  ،بروز جيل جديد من املوثقني املغاربة معامله ومتظهراته

ىل  2012س نة   2.8، كام انتقلت الشساعة الرتابية من 2018س نة  1848ا 

ىل  2011خالل س نة  فردمائة أ لف لك موثق ل للك مائة أ لف  موثق 5.13ا 

ىل ارتفاع  .2018خالل س نة  فرد عدد العقود املوثقة من مما أ دى بدورا ا 

ىل  2011س نة  269.767 املوارد  ل جحمانتق، و 2018س نة  494.669ا 

ىل  2011مليون درمه س نة  110امل هح هبا من  مليون درمه س نة  275ا 

، كام أ ن قمية الرضائب احملصةل لفائدة ادلوةل بلغت عرشة ماليري درمه 2018

 .2018خالل س نة 
 

ىل ، راجع ابل سان هذا التطورمرّد و  ادلينامية الاقتصادية الشامةل اليت ا 

ىل س نة املاضية من هجة، و  شهدهتا بالدان خالل العرشين من هجة أ خرى ا 
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املتعلق بتنظمي همنة املوثقني حزي التنفيذ. وقد مكَّن  32.09خول القانون رمق د

من انفتاح املهنة عىل املنافسة، وذكل ابلرمغ من كون خدمات  الوضع هذا

املوثقني مدرجة مضن قامئة املنتجات واخلدمات املقننة أ سعارها من دلن 

 ال دارة. 
 

، واحرتام الرشط القانوين لتقنني أ سعار التطورومن أ جل احلفاظ عىل هذا 

نمك مدعوون اليوم رسوم مرشوع امل ل بداء رأ يمك حول،خدمات املوثقني، فا 

 .املقدمة من دلن احلكومة واملعروض عىل أ نظارمك موضوع ال حاةل
 

ىل أ ن جملس  نه جتدر ال شارة ا  املنافسة توصل أ ما فامي يتعلق ابل حاةل الثانية، فا 

من دلن الكونفدرالية العامة لراببنة وحبارة الصيد الساحيل ابملغرب، بطلب 

املتعلق حبرية  104.12من القانون رمق  61رأ ي حول مدى تطبيق املادة 

ال سعار واملنافسة اليت تنص عىل اس تثناء منتجات الصيد البحري املوهجة 

جبارية املرور عرب أ سواق امجلةل   للسمك.للتصدير من ا 
 

جياز ال شاكلية املطروحة من دلن اجلهة احمليةل يف ثالث نقط:   وميكن ا 

ىل البيع ال جباري عىل مس توى  أ ول: - خضاع منتجات الصيد الساحيل ا  ا 

دون متيزي بني معاجلة السمك املوجه للتغذية للسوق  ،أ سواق السمك

 ادلاخيل، ومعاجلة السمك املوجه للتصدير؛
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املتعلق  104.12رمق من القانون  61قتضيات املادة : عدم تطبيق م اثنيا -

حبرة ال سعار واملنافسة اليت تنص عىل اس تثناء منتجات الصيد املوهجة 

 أ و الصناعة من املرور عرب أ سواق السمك؛ ،للتصدير

ملنتجات أ سطول الصيد يف أ عايل البحار من هجة، اخملتلفة  عاجلةاملواثلثا: -

 من هجة أ خرى.أ سطول الصيد الساحيل منتجات و 
 

من خالل البحث يف مقتضيات  ،وقد مكَّنت ادلراسة املعمقة لهذا ال حاةل

ىل خمتلف ال طراف املعنية  61املادة  من قطاعات املذكورة، والاس امتع ا 

ىل  براز كون بيع منتجات الصيد ل يؤدي ا  حكومية ومجعيات همنية، من ا 

ضافة أ ي تدقيق بشأ ن طبيعة الصيد  ن أ ي مصَدر هذا املن ا  تجات. وهكذا، فا 

مسك انجت عن الصيد التقليدي الساحيل أ و يف أ عايل البحار، ينبغي أ ن يباع 

ذا ما اكن يس تجيب لثالثة اروط  عىل مس توى أ سواق امجلةل للسمك، ا 

 à l’etat)متاكمةل ويه: أ ن يكون موهجا لالس هتالك، أ ن يكون طازجا

frais)  ن وابلتايل  و الصناعة.، وأ ن ل يكون مس توردا أ و موهجا للتصدير أ فا 

يف قطاع الصيد الساحيل، وأ ية  املطروحة ل تثري أ ي مشلك للمنافسة ال حاةل

وقائع ميكن وصفها ابملامرسات املنافية للمنافسة كام هو متعارف علهيا يف  قانون 

 املنافسة.

كام أ ن املرحةل الثانية من أ شغال هذا ادلورة العادية، س تكون فرصة لدلراسة 

واملصادقة عىل مرشوعي قرارين للرتكزي الاقتصادي، يتعلق ال ول خبلق 
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مقاولت مشرتكة يف قطاع الطاقات املتجددة، وهيم الثاين خلق مقاوةل 

، SaudiAramcoDeveloppementCompanyمشرتكة بني اركة

 ,KoreaShipbuilding et Offshore Engineering Coواركة 

Ltd. 

 

أ مه النقط  ،هذا، حرضات الس يدات والسادة العضوات وال عضاء احملرتمني

فضال عن بعض اخملتلفات اليت  ،اليت سنتداول بشأ هنا خالل هذا ادلورة

جلستنا ، مس تغال هذا الفرصة ل عرب لكن  سأ عرضها عىل أ نظارمك يف ختام

اخلالص وامتنناين الصادق عىل ما بذلمتوا من جمهودات منذ ولمك عن شكري 

اليت و البدء مبامرسة هماهما هبذا املؤسسة  املوقرة ، جلنة دامئة وفروعا، 

ظم، بروح عالية من املسؤولية والوطنية احلقة والمكينة يف تاش تغلت بشلك من 

اجلدية  لمصلحة العليا لبالدان فوق  لك اعتبار، يف جو طبعته ل مكتغليب

مبيثاق  الاخالقيات اذلي صادقمت عليه يف أ ول  اهتداءا  ،والاحرتام املتبادل

 جلسة عامة للمجلس.

املكتس بات اليت اس تطعنا حتقيقها يف ظرف وجزي ، هبذا فهنيئا لنا مجيعا 

 مبختلف منايح معل جملس نا،  ولكها حمطّ مفخرة  لنا مجيعا، رئاسة،  املتعلقة

 ومس تخدمني. ،وأ طر ،ة، ومديرايتوأ عضاءا ، وأ مانة عام

ويف اخلتام، أ توجه لكن ولمك مجيعا بأ حر وأ صدق ممتنيايت ابلصحة والعافية 

 .2020 والتوفيق، مبناس بة حلول الس نة امليالدية اجلديدة
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، وجعلنا دوما عند حسن ظن صاحب وفقنا  ،هل ملا فيه خري وطننا العزيز

والسالم عليمك ورمحة  ،هل  ،والمتكني اجلالةل املكل محمد السادن دام هل الن ه

 تعاىل وبراكته.

 

 

 
 

 


